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 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “น้ําในกากําลังเดือดพลุงพลานแลว รีบไปปดแกสเสีย” ประโยคนี้บกพรอง   

ในเรื่องใด 
 1) ใชคําฟุมเฟอย   2) วางสวนขยายผิดที่ 
 3) ใชคําผิดความหมาย  4) ใชสํานวนภาษาตางประเทศ  
2.  “การเดินทางโดยระบบรถไฟฟาทั้งบนดินและใตดินนับวาชวยอํานวย

ประโยชนใหแกผูคนในเมืองหลวงเปนอยางมาก ทั้งนี้ดวยความคลองตัวทาง
การจราจรที่ไมตองเสียเวลากับรถยนตติดขัดบนทองถนน อีกทั้งการที่เรา
สามารถคํานวณเวลาเดินทางไดคอนขางแนนอนในแตละวันของการสัญจร” 

 ขอใดจัดเปนโครงสรางของการแสดงทรรศนะของขอความขางตนนี้ 
 1) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 
 2) ขอสนับสนุน  ขอสรุป ขอสนับสนุน  
 3) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 
 4) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  
3. ขอใดมีการใชลักษณนามเหมือนกันทุกคํา 
 1) ธูป  ลูกธนู  พลุ   2) กระเชา  กระติก  กระบอก 
 3) สมุด  เข็ม  เบ็ด   4) แมน้ํา  ถนน  รถไฟ  
4.  “(1) เปยเดินอยางเพลิดเพลินแถวตลาดสด (2) แตเธอลืมระวังพวกมิจฉาชีพ 

(3) ทําใหถูกลวงกระเปาสตางคใบสวย (4) เธอจึงไดแตเศราโศกเพราะไมระวังตัว” 
 จากขอความขางตน สวนใดมีคําประสม 
 1) สวนที่ 1 และ 2   2) สวนที่ 1 และ 3 
 3) สวนที่ 2 และ 3   4) สวนที่ 3 และ 4  
5.  “จะวาโศกโศกอะไรที่ในโลก ยังไมโศกใจหนักเหมือนรักสมร 
 จะวาหนักหนักอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไมหนักเหมือนรักกัน” 
 บทประพันธขางตนนี้ไมปรากฏลักษณะในขอใด 
 1) การซ้ําคํา   2) การเปรียบเทียบ 
 3) การเลนคํา   4) การเลนสัมผัส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การถวงดุลอํานาจฝายบริหารจากฝายนิติบัญญัติทําไดมากมายหลายวิธี ยกเวน

ขอใด 
 1) การตั้งกระทูถาม ทั้งกระทูทั่วไปและกระทูถามสด 
 2) ใหความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 3) เสนอรางพระราชบัญญัติใหฝายบริหารพิจารณาเปนแนวทางบริหารประเทศ 
 4) การเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปน

รายบุคคล  
2. ขอใดไมใชความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา 
 1) เปนวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค 3 
 2) เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข 
 3) เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา 
 4) เปนวันที่มีพระสงฆรูปแรกเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. เหตุการณใดไมใชการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 
 1) การจัดตั้งธนาคาร   
 2) การพิมพธนบัตรใชเปนครั้งแรก 
 3) การตั้งโรงกษาปณผลิตเหรียญ 
 4) การเปลี่ยนหนวยเงินตราเปนบาท, สตางค  
4. ปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหภูมิอากาศแตกตางกันคือขอใด 
 1) ที่ตั้ง  ความสูง-ต่ําของพื้นที่  ความใกล-ไกลทะเล  แนวเทือกเขา 
 2) ที่ตั้ง  ความสูง-ต่ําของพื้นที่  ความใกล-ไกลทะเล  ปริมาณน้ําฝน 
 3) ความสูง-ต่ําของพื้นที่  ความใกล-ไกลทะเล  แนวเทือกเขา  ปริมาณน้ําฝน 
 4) ความสูง-ต่ําของพื้นที่  ความใกล-ไกลทะเล  การวางตัวของเทือกเขา  

อุณหภูมิ  
5. ดุลการชําระเงินมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมใดกับตางประเทศ 
 1) การคาและการลงทุน 
 2) การคาและการบริการ 
 3) การลงทุนและการบริการ 
 4) การคา การลงทุน การบริการ และการบริจาค 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ใชคําผิดความหมาย 
   พิจารณาจากคําวา “พลุงพลาน” ซึ่งเปนคําที่ใชกับอารมณโกรธ    

ตองแกไขเปน “พลาน”  
2. เฉลย 1) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 
   ในขอความนี้ผูเขียนไดสรุปทรรศนะเอาไววา การเดินทางโดยระบบ

รถไฟฟาทั้งบนดินและใตดินชวยอํานวยประโยชนแกผูคนในเมืองหลวง โดยมี
ขอสนับสนุนใน 2 ประเด็น คือ  

   1. ไมตองเสียเวลากับการจราจรที่ติดขัดบนทองถนน 
   2. สามารถคํานวณเวลาในการเดินทางไดอยางแนนอน  
3. เฉลย 1) ธูป  ลูกธนู  พลุ 
   ธูป, ลูกธนู และพลุ มีลักษณนามเหมือนกัน คือ ดอก 
  2) กระเชา และกระติก มีลักษณนาม คือ ใบ 
   กระบอก มีลักษณนาม คือ กระบอก 
  3) สมุด และเข็ม มีลักษณนาม คือ เลม 
   เบ็ด มีลักษณนาม คือ คัน 
  4) แมน้ํา และถนน มีลักษณนาม คือ สาย 
   รถไฟ มีลักษณนาม คือ ขบวน  
4. เฉลย 2) สวนที่ 1 และ 3 
   สวนที่ 1 มีคําประสม คือ ตลาดสด 
   สวนที่ 3 มีคําประสม คือ กระเปาสตางค 
   สวนที่ 2 และ 4 ไมปรากฏคําประสม 

5. เฉลย 3) การเลนคํา 
  1) โศก, หนัก เปนการซ้ําคํา 
  2) ถึงสิงขรไมหนักเหมือนรักกัน เปนการเปรียบเทียบ 
  4) อะไร - ใน, หนัก - รัก, อะไร - ใน, หนัก - รัก เปนการเลนสัมผัส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เสนอรางพระราชบัญญัติใหฝายบริหารพิจารณาเปนแนวทางบริหาร

ประเทศ 
   การถวงดุลอํานาจระหวางอํานาจอธิปไตย มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1. ฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินของฝายบริหาร (รัฐบาล) ใหเปนไปตามที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
ดังนี้ 

    - การใหความเห็นชอบบุคคลที่จะเปนนายกรัฐมนตรี โดย
ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามสนอง พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 

    - การตั้งกระทูถาม ทั้งกระทูทั่วไปและกระทูถามสด โดย
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ยื่นกระทูถามฝาย
บริหารที่ดําเนินการบริหารงานผิดพลาด 

    - การเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเขาชื่อกันไมนอยกวา 
1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมด ขอเปดอภิปรายไมไววางใจได 

   2. ฝายบริหาร มีอํานาจในการออกกฎหมายบางชนิดที่จําตองใช
ในการบริหารราชการแผนดิน เชน พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เปนตน และยังมีอํานาจที่จะควบคุมฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ไดใหอํานาจออกเปนพระราชกฤษฎีกายุบสภาคืนอํานาจใหแกประชาชน 

   3. ฝายตุลาการ มีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตางๆ ตามตัวบทกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไดบัญญัติขึ้นใชใน
ขณะนั้น  

2. เฉลย 2) เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข 
   วันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข คือ วันมาฆบูชา 
   วันอาสาฬหบูชา ตรงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 มีความสําคัญ คือ 
   1. เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา 
   2. เปนวันที่พระสงฆรูปแรกเกิดขึ้น 
   3. เปนวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค 3  
3. เฉลย 3) การตั้งโรงกษาปณผลิตเหรียญ 
   การตั้งโรงกษาปณผลิตเหรียญ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  
  1), 2) และ 4) เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  
4. เฉลย 1) ที่ตั้ง  ความสูง-ต่ําของพื้นที่  ความใกล-ไกลทะเล  แนวเทือกเขา 
   ปจจัยที่ทําใหภูมิอากาศแตกตางกัน ไดแก ที่ตั้ง หรือละติจูด, 

ความใกล-ไกลทะเล, ความสูง-ต่ําของพื้นที่, ลมประจําที่พัดผาน และการ
วางตัวของเทือกเขา 

  2)  และ 3) มี ปริมาณน้ําฝน จึงไมถูกตอง 
  4) มี อุณหภูมิ จึงไมถูกตอง  
5. เฉลย 4) การคา การลงทุน การบริการ และการบริจาค 
   ดุลการชําระเงิน หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับและรายจายที่ไดรับ

จากตางประเทศ หรือจายใหตางประเทศใน 1 ป ประกอบดวย 
   1. บัญชีเดินสะพัด แสดงดุลการคา ดุลบริการเงินโอน เงินบริจาค 
   2. บัญชีทุนเคลื่อนยาย แสดงเงินลงทุนไหลเขาไหลออก 
   3. บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ เปนบัญชีที่เหลือจากรายรับ, 

รายจาย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


